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 .اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 كتاب األيمان والنذور:

يها عبهد الهرحمن )) :-صلى هللا عليهه وسهلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عبد الرحمن بن سمرة 
ن أعتيتههها عههن غيههر مسهه لو فإنههك  ن أعتيتههها عههن  ،ال تسهه ل اامههارة ةبههن سههمر  أعنههي مسهه لو وكلههي  ليههها، واي
ذا حلفعليها،   .((الذي هو خير ي على يمين فرأيي غيرها خير منها فكفر عن يمينك وأي  واي

 - ن شها  هللا- نهي وهللا )) :-صلى هللا عليهه وسهلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي موسى 
 .((منها  ال أتيي الذي هو خير منها وتحللتهاال أحلف على يمين ف رى غيرها خير 

يقول  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف 

 كتاب األيمان والنذور
، أو بصاا ة ماان صاا اته -عااو وجاا - جمااي يمااين، والمااراد بيااا تحكيااد المحلااوم عليااه باساام ماان أسااماء هللا :األيمااان

وهااو زلااوام المكلااف ن سااه مااا لاام يلومااه بااه الشاار ، جمااي  ،جمااي نااذر :مقترناااب بححااد الحااروم حااروم القساام، والنااذور
اليماااين والناااذر تشاااتركان  ااا  بعااا  بينيماااا المؤلاااف كنياااره مااان أهااا  العلااام ألنيماااا يشاااتركان  ااا  بعااا  األحكاااام، 

هاااذا هاااو سااابب الجماااي باااين الباااابين، ويقصاااد منيماااا معااااب التوكياااد، يماااين، بعااا  الناااذور ك ارتياااا ك اااار  األحكاااام، و 
صههلى هللا عليههه -قههال: قههال رسههول هللا  -رضههي هللا تعههالى عنههه- ةعههن عبههد الههرحمن بههن سههمر " :الحااديا األول

اإلمار  و   حكميا سائر الوالياا  والوااائف، ال شاك أن  "ة ال تس ل اامارة((يا عبد الرحمن بن سمر )) :-وسلم
 احماد رباك علاى الساالمة، ااد جااء  ا  اإلماار  أنياا نعماة المرضاعة   ،  إذا وجد من يقاوم بالعما  رياركيا تبعال

رضاا  هللا تعااالى -اباان عماار  ؟ال اطمااة، يعناا  مااا ولاا   اا  اإلمااار   حناا  أمااورك ماشااية، لكاان بعااد ذلااك  وبئساا
ال يقباا  هللا صااال  ماان رياار  :ماارناا ،  قااال اباان ع: عالمااا وار اباان عااامر، عاااده وهااو مااري ،  قااال لااه -ماااعني

يعن  أمير على البصر ،  حن     هذه اللحاة أحوج ما تكاون على البصر ،  طيور، وال صداة من رلول، وكن   
ألن األميار الوالياة  لماال شا ء، أو مان حقاوع العبااد شا ء زلى زبراء ذمتك، يعن  زن كان دخ  علياك مان بيا  ا



ذا حصا  لياا التن ياذ  عرم اإلنسان أنه ليس هناك اسلطة، زذ أحد  واه يحاسبه الن س ضعي ة، تتمناى وتشاتي  واا
ترك له األمر  ييا،  لماا كانا  بياذه و  ..،ن ذ ، وهذا موجود    آحاد الناس  ضالب عمن ول  بع  األمور الت 

ال أحاد  وااه كاون اإلنساان لالمثابة مولة ادم،  على اإلنساان أن يساحل هللا الساالمة منياا، وهاذا  ا  ساائر الوالياا  
هااذا النااو ، وجاااء ماان ينااشااه ويعاابااه ويعاتبااه هااذا ال شااك أنااه ييساار عليااه التساااه   اا  بعاا  األمااور، واإلمااار  

 .التحذير من القضاء على ما سيحت ، وا  مث  هذا    سائر الواليا  واإلدارا  والرئاسا  ليا تبعا 
 يحااول أن والواي اةوالنالب أن الاذ  يساحل العما   ((ال تس ل اامارة فإنك  ن أعتيتها عن مس لو وكلي  ليها))
وم على عما  ألنه جاءها عن رربة، ومحاولته هذا التمسك يجعله يتجاوو بع  األمور، بينما من أل تمسك بيا ي

أسااوأ االحتماااال  و   ، وأدى مااا عليااه بداااةيعناا  زذا عاادل وأتقاان عملااه مااا أسااوأ االحتماااال  زذا ألااوم علااى عماا 
ي صاا  ماان هااذا العماا ، يع ااى منااه، وهااو مااا جاااء زال مااررم مااا يضاايره شاا ء، ولااذا مثاا  هااذا الااذ  يصااير لااه؟ أنااه 

ن أعتيتها من غير مس لو )) عليه، أما بالنسبة للذ  يلوم به يطلب الش ء ال شك أنه يحاول تثبي  ما حص  واي
ضارر ، بخاالم مان ما جيا  ررباة أنا  ملاوم،  اإذا أع يا  مان هاذا العما  ماا تألنك    األص   ((أعني عليها

طلاااب هاااذا األمااار، ولاااذا بعضااايم، بعااا  مااان كتاااب  ااا  ايداب السااالطانية وريرهاااا والوالياااا  واألحكاااام السااالطانية 
 اإن يعنا  مساتواه، يذكرون أن الناس أحاد اثناين، زماا أن يكاون أكبار مان هاذه الوالياة، أو يكاون دون هاذه الوالياة، 

، ماا ي قاد شا ء زذا  قاد هاذه الوالياة، وساوم يساعى إلباراء ذمتاه، زذا  قدهاش ء كان أكبر من هذه الوالية ما ي قد 
ذا كااان أااا  منيااا  يااو يساااعى للحصااول زلييااا، ومااي ذلااك يحااا   عليياااا  ،ولاان ينااار زلااى أحااد كائناااب مااان كااان، واا

 .ويتجاوو من أج  زبقائيا، والشواهد ال تخ ى على أحد، وهللا المستعان
ن أعتيتههها مههن غيههر مسهه لو أعنههي عليههها فإنههك  ن أعتيتههها عههن مسهه لو وكلههي  ليههها،)) جاا  -يعينااك هللا  ((واي

ذا كن  كاره -وعال ال شك أن اإلعانة مضمونة من  اب ليا وألوم  بيازذا أعطي  هذه الواي ة من رير مسحلة، واا
،  الذ  يكاره علاى شا ء، الاذ  ياحت  مناد ي زلاى الشا ء، هاذا جااء عان مساحلة  يخلاى بيناه وباين -ج  وعال-هللا 

جا  -ال يعان، والذ  يلوم أو يعطى من رير مسحلة أو يعر  عليه ويلوم ويكاره علاى ذلاك ال شاك أن هللا ن سه و 
 .ه علييانييع -وعال
ذا حلفي على يمين فرأيي))  :ومثله حديا أب  موساى ((الذي هو خير وأي   غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك واي
يعنا   ((ريرهاا خياراب منياا زال أتيا  الاذ  هاو خيار وتحللتياا ال أحلف علاى يماين  احرى  -زن شاء هللا-زن  وهللا ))

أو العاالم  يعن  تردد  علاى المسائول ال النا   رأي  من المصلحة أنك توروه، سحل   أن ال توور  الن من النا
وهللا ماا  :تقاول، حل ا  لقااك باالماا  عا  المنكارا ، وبعا  ماا يجاب تنييارهال الن  وذكر  لاه بعا  األماور وب

هاذا خيار باال شاك، أو حل ا  أن ال تاوور اريباك  بالراه زيااهه ريار ماا مريا ، ثام رأيا  منكاراب ال باد مان زأمر عليا
 .مثالب ألنك تووره وال يوورك،  ويارته خير بال شك

ذا حل   )) ال )) الحاديا الاذ  يلياه: ((الاذ  هاو خيار وأ    ك ار عان يميناك  على يمين  رأي  ريرهاا خياراب منيااواا
ف ((رى ريرهااا خياار منيااا زال أتياا أحلااف علااى يمااين  ااح زال أتياا  الااذ  هااو خياار منيااا )) :وهنااا هناااك: فك اار وأ  

 ار ثام يحناا،  متى يكون التك ير عن هاذه اليماين ابا  الحناا أو بعاده؟ مقتضاى الحاديا األول أن يك ((وتحللتيا
  الموضااعين ال ف بااالواو  اايااحت  الااذ  هااو خياار ثاام يك اار، وعلااى كاا  حااال العطاا ؟نعاام مقتضااى الحااديا الثااان ؟



 ،بان رجاباذكرهاا الحاا     رع، وهذه المساحلة  ار  مان ااعاد  ترتيب،  سواء ادم التك ير أو ادم الحنا اليقتضى 
وذكاار ليااا  اارو  منيااا هااذه المسااحلة، وهاا  أن العباااد  أو العقااد زن كااان لااه ساابب وجااوب ووااا  وجااوب، هنااا ساابب 

، واااا  الوجاااوب ات ااااااب بعاااد ات ااااااب، ويجاااوو  علياااا  وجاااوب وواااا  وجاااوب  إناااه ال يجاااوو  علياااا ابااا  سااابب الوجاااوب
، الااذ  معنااا ساابب وجااوب الك ااار  اليمااين، هااذا هااو الساابب  اا  وجوبيااا، ووااا  والخااالم مااا بااين الساابب والوااا 

هاذا  يبا  ي ساد :وجوب الك ار  الحنا، ال يجوو التك ير اب  انعقاد السبب،  مثالب شاخ   اا  عناده طعاام، ااال
ماا  ؟مناه كام ك اار  ونطلعيان للمساتقب ماا نكيا   -يعار  علاى ووجتاه وعلاى أوالده-   رأيكامالطعام ما أكلناه، و 

، هااذه اباا  ؟ نخاارج خمااس ك ااارا ، عشاار ك ااارا  بحيااا لااو حلااف الواحااد منااا زذا مقاادم...ناادر  و  يجينااا الااومن
هاو و ليمين، هاذا الاذ  معناا اليمين ال تجوئ الك ار  ات اااب، وبعد الحنا تجوئ ات اااب، لكن اب  الحنا وبعد انعقاد ا

ساببه اإلحارام  ،مح  خالم بين أه  العلم، والدلي  يدل على جواوه، طيب هد  المتعة والقران سببه اإلحارام، نعام
أو اإلحارام بيماا مان الميقاا  زن كاان اارنااب، هاذا السابب، ال يجاوو أن ياذبع هاد  المتعاة  ،بالعمر  زن كان متمتعاب 
يعااادل صااال  العيااد ماان يااوم  ارت ااا  الشاامس، أو صااال  العيااد، يعناا  مااا الوجااوب: ، ووااا والقااران اباا  أن يحاارم

 ماا مان زحراماه زلاى ياوم العيادواتيا وا  األضاحية، هاذا واا  الوجاوب، والواا  ماا بيني :ألنيم يقولون  األضحى 
ألناه  يجاوو قول مثا  هاذا تمامااب، لاي  ماا على القاعد ، الخالم موجود، منيم من ي ؟يجوو أن يذبع أو ما يجوو

و   والقاران ياوم عر ااةيجاوو باين السابب والواا  علااى ماا اررنااه هناا، ولااذا أجااو الشاا عية أن ياذبع هااد  المتعاة 
القاول )  يجوو، تعر ون أن    هذا مؤل اا والجميور على أنه ال ؟اب  يوم العيد ؟ أو اب  عر ة من اإلحرامالماني

زيضااام مااا ) :لكاان رد علييااا برسااالة أخاارى اسااميا ،ة متداولااةرسااال (اليساار  اا  جااواو نحاار اليااد  اباا  يااوم النحاار
وعلااى كاا  حااال الخااالم بااين العلماااء  (توهمااه صاااحب اليساار  اا  يسااره ماان تجااويوه نحاار اليااد  اباا  وااا  نحااره

  .موجود وهو يرجي زلى هذه القاعد 
: ا، الان  الثاان الاذ  هاو خيار، يعنا  احناا، زذا ك ار  احنا : ك ر عن يميناك ثام أ   الذ  معنا الحديا األول

ر الااذ  هااو خياار، ا عاا  ور شاايخك، ور المساائول الااذ  تريااد أن تبلنااه بمنكاار، و  ،الااذ  هااو خياار، ور اريبااك أ   
 .وتحل  هذه اليمين، يعن  ك ر عنيا الذ  هو خير

  علياه الصااال-أاسام النبا   ((زنا  وهللا))  ا  ر ااي حكام اليماينين اي هاذا االساتثناء  ((- ن شها  هللا- نهي وهللا ))
زن  وهللا ألحلف على يمين  حرى ريرها خير منيا زال أتي  الذ  هو خير )) ، لو لم يح   بيذا االستثناء-والسالم
يؤخااذ منااه عاادم جااواو األماار الثااان ، وهااو جااائو  ك اار ، وكونااه يقساام علااى هااذا األماار ثاام  يعناا  حنثاا ((وتحللتيااا

خاوان، أناا اين  يه يماين، ال تاداخ  األيماان ياا ز ل ما ر ي الحكم، يعن  الحديا األو بالن ، ولذا جاء االستثناء 
دعوناا  ا  الحاديا الثاان  لنمثا  باه علاى المساحلة الكبارى، المساحلة  ((زن  وهللا)) :   اوله ؟أتحدا عن أ  يمين

ثم بعد ذلك  ((زن  وهللا))مو بحلف  -عليه الصال  والسالم-الخاصة والعامة يمكن تؤخذ من هذا الحديا، النب  
علااى يمااين  زناا  وهللا ال أحلااف)) ء ا تاار  أن هااذا االسااتثناء مااا وجااداسااتثنى وهااذا االسااتثنا ((زن شاااء هللا)) :اااال

زنا  وهللا )) : قاال (ثما)لاو ا ترضانا أناه جااء العطاف با ((زال أتيا  الاذ  هاو خيار وتحللتياا  حرى ريرهاا خياراب منياا
 باد أن يكاون الحناا ال :الناا ((خيار منياا ثام تحللتياا ألحلف على يمين  حرى ريرها خيراب منيا زال أتيا  الاذ  هاو

مان ريار ماا ير اي الحكام  يعنا  لاو جااء الحكام بااليمين ، لكن هذا القسم الذ  ر ي حكماهومؤكد بقسم ،اب  التك ير



الو ر  ااهر بين الحاديثين، أناتم معا  تصادم بين الحديثين، تعا :من االستثناء لقلنا يعنا  نرياد  ؟ماا أناتم معا  اا
علياااه الصاااال  -الثاااان ، حلاااف النبااا  حاااديثان مااان الحاااديا الخاااذ مثاااال  ااا  القاعاااد  الكلياااة التااا  دل عليياااا أن نح
زال أتاى الاذ  هاو خيار وتحللياا، اين وجاد  عناده  أى ريره خير منهر ، حلف أنه زذا حلف على ش ء  -والسالم

لاوال  ؟لاى ك اار  لحل اه  ا  الحادياالك ار  ابا  تيسار زتياان الاذ  هاو خيار، وأراد أن يك ار ابا  الحناا ها  يحتااج ز
هام معاا ، مااا أدر   خاوان الااااهر أن أكثارهم مااااحتاااج، مااا أدر  اإل ((زن شااء هللا)) :اج، لاوال اولااهاالساتثناء احتاا

أخاذنا الحكام العاام أناه زذا حلاف علاى يماين رأى أن ألن  ؟خوان، تقرر  المسحلة أو ماا تقارر وهللا، أنتم معنا يا ز
ماا  ا   ارع، وعلاى هاذا يادل  ييا، سواء ك ار ابا  أو بعاد واإلصرار ييا أ ض  من االستمرار هذه اليمين الحنا  

يميناه هاذا  ارد  ،هاذا  ارد ((زنا  وهللا))ااال:  -عليه الصاال  والساالم-الحديثان، والقاعد  السابقة تؤيد، لكن النب  
 ((الاذ  هاو خيار ر عان يميناك وأ ))ك ا :يقاول -عليه الصال  والسالم-النب   وممما دل عليه عموم الحديثين، 

زنا  )) وناا علاى الحاديا الثاان  الاذ   ياه اليماينطياب خل ((زال أتي  الذ  هو خيار منياا وتحللتياا)) :و   الثان 
مااا  يااه تقااديم الحنااا علااى التحلياا   اا  الحااديا الثااان ؟ تقااديم الحنااا علااى الك ااار  تقااديم الحنااا علااى  هااو ((وهللا
ال أحلاف علاى يماين  احرى زنا  وهللا  ،ليمين، طيب خلينا على واحد أاسام هاذا القسامي ؟ على الك ار ، مقرون باز

ريرها خيراب منيا زال أتيا  الاذ  هاو خيار منياا وتحللتياا، ا تار  أناه بعاد هاذا اليماين تيسار  لاه الك اار ، لكان ماا 
ا  ألنااه خااالف حلااف عليياا، يلومااه ك ااار  لليمااين الااذ  الليمااين الااذ  حلااف عليياا يلومااه ك ااار  ثانيااةتيساار لااه الحنااا 

ال أشاوم بعاا  اإلخاوان يمكاان أنااليماين، أنااا أعارم أن بعاا  اإل خااوان ا عجااو  عاان زيصاال هااذا األمار زلااييم واا
 نعم؟كحنيم زلى اين ما بعد استوعبوا، 

 تالب:........
 هااو اليمااين اباا  انعقاااد الساابب الااذ عناادنا القاعااد  العامااة أنااه ال يجااوو هااو األمثلااة عناادنا المثااال عملاا  هنااا، مااا 

سواء ك ر  اب   :والخالم  يما بينيم بين السبب والوا ، انتيينا من هذا واررناه، والنا ؟ويجوو بعد الوا  ات اااب 
ن الحناا أو بعاد الحناا ال  اارع، والتك يار ابا  الحنااا لاه دليلاه، والتك يار بعااد الحناا لاه دليلااه، مان الحاديثين الااذي

 م باه عنادنا  ا  الحاديا:ناحت  زلاى اليماين المصار علاى الصاور  الثانياة،  والثاان  يادل معنا، واحد يدل علاى صاور 
بحلااف أنااه زذا حلااف علااى شاا ء  اارأى  هااو؟ مااا لااو حنثاا   يااه مااا يحتاااج زلااى ك ااار  ؟مااا هااو بيمااين ((زناا  وهللا))
لاو تحلا  ابا  أن ياحت  الاذ  هاو خيار وااد حلاف  ،منيا زال أتى الذ  هو خيار، مؤكاد بيماين، وتحلليااخير يرها ر

االساتثناء، االساتثناء  ؟لكان مان الاذ  حلا  هاذه الك اار  ور اي حكمياا ،يلوماه ك اار  ؟ما يلومه ك اار  على أن يعكس
ُمههوَن َأَهل ههيُكَم َأَو  م، الك ااار  جاااء  مبينااة  اا  القاارآنر اي الحكاا ِ  َمهها ُتَتع  ههَن َأَوَسهه اَرُتههُه   َتَعههاُم َعَشههَرة  َمَسههاك يَن م  }َفَكفَّ

ههَد ك َسههَوُتُهَم َأَو َتحَ  يههُر َرَقَبههوم َفَمههن لَّههَم َيج   ،زطعااام علااى التخيياار، زحاادى هااذه الخصااال الااثالا [( سااور  المائااد 98)] ر 
 .ل زلى صيام ثالثة أيامدعتق، الذ  ال يجد هذه الخصال الثالا يع ،كسو 
ههي َعَلههى َخهه جاااء مااا ياادل علااى سااؤال اإلمااار  ال تسهه ل اامههارة(( يهها عبههد الههرحمن بههن سههمرة))  َزآئ ن  اأَلَرض  }اَجَعَلن 
: زن الحكم مستمر ومحكم، ك  هذا شر  من ابلنا، وجاء شرعنا بخال ه، أو يقال : إما أن يقال [( سور  يوسف55)]

وساحلوه مان ما  يه زال عالم واحاد، أو ك  من تعين عليه عم  ال ماني من أن يطلبه، ا تر  بلد كبير  من عرم
هاؤالء   ا ..، واثاق أناه ماااس يجيبون    المجالس  الن  الن  الن، وبدأ الن ؟من يصلع لإل تاء ؟يصلع للقضاء



ويطلااب إلنقاااذ ال ماااني أن يعاار   حينئااذ  مااا يصاالحون، لااو تولااوا هااذه المناصااب أ ساادوا أكثاار ممااا يصاالحوا،  مكلياا
ى أن يجعله عل -عليه السالم-، وهكذا طلب يوسف تعين عليه بحيا يحثم لو لم يتول   ألنه هذه الميمة العايمة 

 .، نعمألنه ال يوجد من يقوم مقامه  خوائن األر 
 ن هللا ينههاكم أن  )) :-صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: قهال رسهول هللا  -رضهي هللا عنهه-عن عمهر بهن الختهاب 

فهو هللا مها حلفهي  :قال عمر :وفي روايو ((فمن كان حالفًا فليحف باهلل أو ليصمي)) :ولمسلم ((تحلفوا بآبائكم
أنه حلهف  ي ينهى عنها ذاكرًا وال آثارًا، يعني حاكيًا عن غير  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا بها منذ سمعي 

 بها.
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 ن هللا ينههاكم أن )) :-صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: قهال رسهول هللا  -رضي هللا عنه-وعن عمر بن الختاب "
حاادا اوماااب  -رضاا  هللا عنااه-عماار  "((فههًا فليحلههف بههاهلل أو ليصههميمههن كههان حال)) :ولمسههلم ((تحلفههوا بآبههائكم

يمسااكه ماان خل ااه  نياااه عاان ذلااك، وروى هااذا الحااديا،  -عليااه الصااال  والسااالم-حااديثاب  حلااف بحبيااه،  ااإذا بااالنب  
 والتنصااي  علااى ايباااء ال ((ينياااكم أن تحل ااوا بكبااائكمهللا زن )) :-صاالى هللا عليااه وساالم-اااال: اااال رسااول هللا 

 الحلف  ((من حلف بنير هللا  قد ك ر أو أشرك)) جاء    الحديا من الني ،  الحلف بنير هللا كما ميخرج ريره
ساواء كااان األب أو األماناة أو الكعبااة أو النبا  أو جبرياا  أو أ  مخلاوع كائناااب مان كااان،  بنيار هللا كائناااب مان كااان

 .البتة ،بص ة  من ص اته ، أو-ج  وعال- الحلف ال يجوو زال باسم من أسماء هللا 
رض  هللا -وابن مسعود  "((من كان حالفًا فليحف باهلل أو ليصمي)) :ولمسلم ((ن ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) "

، هاااذه معصاااية ف بنياااره صاااادااب، يحلاااف بااااهلل كااااذبألن أحلاااف بااااهلل كاذبااااب خيااار لااا  مااان أن أحلااا :يقاااول -عناااه
 امتثاال  "هللا فهو" :في روايو قال عمر ((ًا فليحلف باهلل أو ليصميفمن كان حالف))" والمعصية أسي  من الشرك

يعنا  كوناه ماا يحلاف  "ينههى عنهها ذاكهرًا وال آثهراً  -صلى هللا عليه وسهلم-ما حلفي بها منذ سمعي رسول هللا "
بنيار هللا، ماا حلاف  ما ينقا  عان رياره أناه فوال أثراب ف :ذاكراب ابتداء من تلقاء ن سه هذا من دون عمر ال ي عله، لكن

 : زن  االن حلاف بنيار هللا؟وال يؤثر وال ينق  عن ريره أنه حلف بنير هللا، يعن  ه  عمر ال يقول ينق  عن ريره
رض  هللا عنه -ولو نسبه زليه، وهذا من تمام امتثاله  ؟ ال ينطق بما نطق به  النبما نطق به  الن أو ال ينطق

 .-وأرضاه
يسااامعيا العاااوام، حلاااف بنيااار هللا، ويسااامعيا الجياااال،  هاااذه القناااوا   يياااا  ااا  بعااا  المسلساااال  التااا  تاااحت   ااا 

ويحكا  ماا  ،ومي األسف أنه وجد من األط ال    الشوار  مان يحلاف بنيار هللا، يقلاد ماا سامي ،ويسمعيا األط ال
لاى وهذه من األضرار، وص  المسحلة زلاى حاد الشارك، ونقا  ابان عباد البار اإلجماا  ع ؟سمي، وال يدر  ما الحكم

علياااه الصاااال  -، جااااء  ااا  بعااا  األحادياااا الصاااحيحة مثااا  اولاااه -جااا  وعاااال-أناااه ال يجاااوو الحلاااف بنيااار هللا 
ن هاذا كاان ابا  النيا  عان : زقاولأجوباة، مانيم مان ي وللعلمااء عان مثا  هاذا ((أ لع وأبياه زن صادع)) :-والسالم

يجار  علاى اللساان مان ريار زراد   ن هاذا مماا: ز، هاذا ابا  النيا ، ومانيم مان يقاول-ج  وعال-الحلف بنير هللا 
المسالمون الاذين  ا   ،يتاذرعون باه :للمعنى الذ  هو التعاايم، لكان مثا  هاذا يتاذر  باه كا  مان يحلاف، نعام أااول

ماا  :لكان تعودناا، نقاول ،وهللا ما نقصد أننا نعاام  االن أو عاالن :يقولون  ئر األاطار وجر  ألسنتيم على هذاسا



وأصاليا وهللا، يعنا   صاح ةم ((أ لاع وأبياه)) :أن اولاهن حجار نقا  عان الساييل : الني ، ابا يك  ،  يذا كان اب 
، ماا ؟ يعن  اصر  الالمان وصار  أبيه، وهو ليس هناك نقطه  هناك تقارب بين الصورتين أبيه ول   الجاللة

جاد  ا  نساخ وأبياه، وهاذا لاو و  ما  يه زعجام،  قصر  الالمان من ل   الجاللاة  صاار  ط، اب  ما    نقط يه نق
ال توهيم الاروا  بمجارد االحتماال ال يكاون أباداب، طياب مااذا  ةموثواة أصلي ةمقابل مصححة يمكن االعتماد عليه، واا

الو شاارك  ؟عاان الحلااف بااالطالع مااا هااو بشاارك، الحلااف بااالطالع بعاا  الناااس ممااا ياارى ماان كثاار  تساااه  الناااس  اا
طلاق،  :تاا  لياذا األمار أكثار مان اليماين، يقاول لاهباليمين زذا أراد أن يحلف شخ  يطلاب مناه أمار يارى أناه يح

حتى ن  أها  العلام علاى أناه لاو  ؟يعن  ما يرضى باليمين، وهذا ال يجوو، الذ  ال يرضى باهلل ما الذ  يرضيه
ألناه يضاطر النااس زلاى الشارك، لكان مساحلة الحلاف باالطالع ها   اب حلف الخصم بنير هللا وجاب عولاه أن ااضي

 ؟نعم ؟ما يراد من القسمأو أن المراد منيا ه  حكميا حكم القسم 
 .......تالب:

مان حاروم القسام  ال ال مسحلة الحلاف باالطالع والتا  تحللياا ك اار  اليماين علاى رأ  شايخ اإلساالم ماا  يياا شا ء
 نعم؟وال بالتاء وال ش ء،  ،والطالع، وال بالطالع الثالثة، ما  ييا

 .......تالب:
وهللا ماا  :بااليمين، يعنا  ياراد مناه الحاا أو المناي، يعنا  بادل مان أن يقاول لووجتاه عن  يراد من الطالع ما يرادي

 يمنعيا بدالب من أن يكون باليمينأو يريد أن  تخرجين يريد أن يحثيا على الخروجتخرجين، يريد أن يمنعيا، وهللا ل
يعنا   يراد من الطاالع ، أو زن لم تخرج   حن  طالق، هذا الحلف بالطالع عندهم  حن   طالقزن خرج   :يقول

ها  العلام  ا  مساحلة ألن الاذ  يسامي كاالم أ  مان اليماين تعليقه بالخروج أو عدم الخروج الحا أو المناي كماا ياراد 
مااا هاا  مسااحلة ك ااار  يمااين أو ريااره، هااذا شاارك، والااذ  يحلااف بنياار هللا هااذا شاارك  ؟كيااف :يقااول الحلااف بااالطالع

 : ما  ياه حلاف بمعناى الشاركك ارته ك ار  يمين، نقول :ل شيخ اإلسالمأعام من أن يك ر، كيف يقو  ؟يلومه ك ار 
ماان تعليااق الطااالع مااا يااراد ماان اليمااين ماان الحااا أو المنااي، ولااذا أوجااب شاايخ يريااد هااو مااا يعااام الطااالع، زنمااا 

الو ذا التعليااق مااا يحلاا  اليمااين، ااااهر اإلساالم لتحلياا  هاا  :يعناا  حينمااا يقااول ؟خااوان؟ ااااهر يااا  زماا هااو بااااهر اا
، وال تحا  لاه أشارك :ولاو أاسام باالطالع الناا ،ال يقسم باالطالع ،ال ؟الحلف بالطالع ه  معناه أنه يقسم بالطالع

لكان يعلاق الطاالع علاى أمار يرياد االمتناا  مناه، أو علاى أمار يرياد  ،زنما عليه التوباة واالساتن ار ك ار  وال ريرها
 .، نعمأن الك ار  تحله مثلما تح  اليمينيرى كما ي ع  ذلك    القسم، ولذا شيخ اإلسالم  عله 

عليهمها -ود قهال سهليمان بهن دا))قهال:  -صهلى هللا عليهه وسهلم-عن النبهي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 ن  :قهل :تسعين امرأة، تلد كل امهرأة مهنهن غالمهًا يلاتهل فهي سهبيل هللا، فليهل لههألتوفن الليلو على  :-السالم

صهلى هللا -فلهال رسهول هللا  :قهال ((فلم تلد منهن  ال امرأة واحدة نصهف  نسهان بهنفلم يلل، فتاف شا  هللا، 
 ن شا  هللا يعنهي  :قل :قيل له :قوله ((وكان ذلك دركًا لحاجته ، ن شا  هللا لم يحنث :لو قال)) :-عليه وسلم

 قال له الملك.
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 



-ود ))قهال سهليمان بهن داقهال:  -صلى هللا عليهه وسهلم-عن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة "
الاااالم موطئاااة لقسااام محاااذوم، وجااااء بياناااه  ااا  بعااا   ((ألتهههوفن الليلهههو))النبااا  بااان النبااا   "((-عليهمههها السهههالم

 ((لاام يحنااا)) :باادلي  اولااه ،الااالم هااذه موطئااة لقساام محااذوم، وترتااب علييااا حكميااا ((وهللا ألطااو ن)) :الروايااا 
ألناه لاو   زن شااء هللا زذاب حناا أو ماا حناا؟ حناا :لام يقا  ((زن شااء هللا لام يحناا :لو اال)) :عن  اولهحنا، ي

زن شاااء هللا مااا حنااا،  اادل ذلااك علااى أنااه حنااا، اليمااين ليساا  مااذكور  هنااا، والااالم موطئااة للقساام، زذاب اااول  :اااال
ألنيا ال يؤخذ منيا التعاايم، ال تادل علاى  م لعمر  الن، هذه يجيوها أه  العللعمر  أو لعمر  الن، أو  :اإلنسان

نياا وااعاة  ا  اسام محاذوم والمقسام باه محاذوم ماا يادرى مان : زالتعايم الذ  يدل عليه القسام، ومانيم مان يقاول
 يستدلون عليه بقول الشاعر: عمر ، وكونيا ال تدل على التعايموهللا ل :كحنه يقول ؟هو

 ...................................  ج  لعمااااااارو أبااااااا  الواشاااااااين زنااااااا  أحبياااااااا
 ج

ال و مكااروه يسااتحق تعااايم مكااروه، أبااو الواشااين  ؟أبااو الواشااين هااذا محبااوب أو مكااروه يسااتحق التحقياار،  ؟تحقيااراا
ه، و تعااايم، زنمااا أساالوب يجاار  علااى اللسااان ال يااراد منااه مااا يااراد ماان القساام،  حجاااو مثاا  هااذا ال ياادل علااى  : قااالوا

وهللا لعمار ، علاى كا   :وااعة    اسام محاذوم، والمقسام باه محاذوم،  لعلاه يرياد ن الالم هذه: زومنيم من يقول
أاساام أن يجااامي تسااعين اماارأ ، و اا   ((ألتههوفن الليلههو علههى تسههعين امههرأة :-عليههه السههالم-قههال سههليمان ))حااال 
من القو  ما لم المقصود أن األنبياء أعطوا  ((تسعة وتسعين)) :و   رواية ((مائة)) :و   رواية ((سبعين)) :رواية

من القو  بحيا يدور على نسائه بساعة، التسي كلين بنس  واحد،  -عليه الصال  والسالم-يعطه ريرهم، ولنبينا 
المقصود أن األنبياء أعطوا من القو  ما لم يعطه ريرهم، وكذلك أتباعيم من أه  ال ض  واالستقامة عندهم ش ء 

االساتقامة نعام ااد ي رطاون  ا  هاذا األمار أو  ا  شا ء مان وساائله من هاذا، والعلمااء يعللاون ذلاك باحن ريار أها  
 يعاابون بالضعف، ي رطون بيذا األمار،  يصار ونه  ا  المحارم، أو يصار ون بعا  وساائله  يماا حارم هللا علاييم 

 .،  يو من هذا الباب-ج  وعال-وح   جوارحه ح ايا هللا  ،أما من ح   ن سه يعاابون، 
 -علياه السااالم-اصاده  ((ين امههرأة، تلهد كهل امههرأة مهنهن غالمههًا يلاتهل فهي سههبيل هللاألتهوفن الليلهو علههى تسهع))

نسا ، أو رأى أن هاذا مان عما  البار  ، لم يقا زن شاء هللا،  :ا  :زن شاء هللا، اال له الملك :ا  : قي  له الخير،
الو ن هو خير مح  يستخير  يه اإلنساا الذ  ال يحتاج زلى استثناء، كما أن عم  الخير الذ  ماا  ؟ماا يساتخير اا

 ذا عم  خير ال يحتاج زلى استثناء.رأى أن ه -عليه السالم-ألنه عم  خير،  كحنه   يستحق االستخار 
 زذا هممااااااااااااا  باااااااااااااحمر ساااااااااااااوء  حتئاااااااااااااد

 

ذا هممااااااااا  باااااااااحمر خيااااااااار     حعجااااااااا واا
 

ألن  هااذا يعناا  مااا يحتاااج زلااى أن يسااتثنى مااا يحتاااج زلااى أنااك تشاااور أو تسااتخير هااذا عماا  خياار،  اارأى أنااه ماان 
 :ا  :نه نس  االستثناء، على ك  حال واي، اي  له: زاد يعواه عن ما صمم عليه، بع  العلماء يقولاالستثناء 

 ((فتهاف بههن فلهم تلهد مهنهن  ال امهرأة واحهدة نصهف  نسهان ،فلهم يلهل)) ؟زن شاء هللا وما اال،  ما الذ  حص 
لام  ((وكهان ذلهك دركهًا لحاجتهه ،شا  هللا لهم يحنهث ن  :لو قال)) :-صلى هللا عليه وسلم-فلال رسول هللا  :قال
تالحااون أنااتم ااتاران الكااالم بالمشايئة نااا ي،  ((وكاان ذلااك دركااب لحاجتااه)) ا ألن االساتثناء ير ااي حكام اليمااينيحنا

باب كاذا ماا جااء، لمااذا؟ ماا تبحا و   النالب يدرك صاحبه، يعن     الكتب يمر عليكم، سيحت     باب كذا، 
 وياحت ، هاذا سانذكره  ا  بااب زن شااء هللا :يحت  وال يقولسيقول يحت ، واد هللا، سيحت  زن شاء هللا و  : زن شاءاال



سايحت   ا  بااب   حتاى لاو وجاد -جا  وعاال-ويذكره، يعن  ماا ها  المساحلة مساحلة حاتم، المساحلة مشايئة هللا  كذا
ال لااو كااان محقااق ن هللا لاامزن شاااء هللا وال يااحت ، لماااذا؟ أل :د يقااولكااذا زن شاااء هللا، ااا كااان كاا  شااخ   يشااح، واا

أخ  الوم يج ، ال بد يا طيب أنا استثني  أنصرم للعباد ،  بلن  المائة  : زن شاء هللا زذا بلن  المائة أب يقول
ساا  لااك يتعلقاا ، وهااذا الااذ  يعنيااك، لكاان لأناا  مااا شاااء،  -جاا  وعااال-هللا  ،، ال ال يااا أخاا ي اسااتثن أبلااا المائااة

ال كااان كاا زذا بلناا  المائااة أبااا أنصاارم للعباااد ، طيااب علااق بالمشاايئة ومااا  : زن شاااء هللايقااول  زنسااان النتااائ ، واا
لمااذا؟  ليسا  بحاتم، نعام حكام اليماين يرت اي،ماا شااء لاك أن تعاي  زلاى مائاة،   -ج  وعال-نعم هللا  :جاء، نقول

 .ر،  ال تحنازذاب ما صا ما شاءه، وأن  علق  على مشيئته -ج  وعال-ألنك أاسم  على ش ء وهللا 
وماا أباين مان حا   ياو ف  ا  الارو  المرباي مار بكام (( ن شا  هللا لم يحنث وكان ذلهك دركهًا لحاجتهه :لو قال))

الو ف جاااء  والطريااد  وسااتحت   اا  الصاايد ،زال مسااك  اا   حرتااهف :اااال الشااارم فكميتااه عاااد المحشاايين  ؟مااا جاااء  اا
ى المشاايئة منيااا مااا هااو مطلااوب كمااا هنااا، ومنيااا مااا هااو زن شاااء هللا ذكرهااا، تعليااق األمااور علاا :لااو اااال :يقولااون 

ال يجااوو، اللياام أر اار لاا  زن شاائ  ال  ؟زن شاائ يجااوو أن يقااول:  اللياام أر اار لاا  مبااام، ومنيااا مااا هااو ممنااو ،
الو ، أو ر ار هللا لاك زن شااء هللا يجاوو يجوو، ب  يعوم المسحلة، هللا ين ار لاك زن شااء هللا هاو دعااء،  ؟ماا يجاوو اا

الو ، ر ر هللا لك زن شاء هللا يجوو دعاءمعروم أنه   ؟ما يجوو اا
 تالب:.......

 لماذا؟
 نعم لماذا؟

 تالب:.......
ال يخلو زما أن يكون بل   األمر الليم أر ر ل  مث  هاذا ال يجاوو أن يقتارن لكن الدعاء هو دعاء على ك  حال 

جاود  هللا، ثبا  األجار زن شااء هللا، كلياا مو بالمشيئة، أما زذا كان الدعاء بل   الخبر  يجوو، نعم طياور زن شااء 
 .، نعموبل   األمر ال يجوو    النصو ، بل   الخبر يجوو

مهن حلهف علهى )) :-صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: قهال رسهول هللا  -رضهي هللا عنهه-عن عبد هللا بهن مسهعود 
يَن  :ونزلههي ((للههي هللا وهههو عليههه غضههبان بههها مههال امههر  مسههلم هههو فيههها فههاجر يمههين صههبر يلتتهه  }  نَّ الَّههذ 

َم َثَمًنا َقل ياًل    لى آخر اآليو. ...[( سورة آل عمران77)] َيَشَتُروَن ب َعَهد  ّللاه  َوَأَيَمان ه 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

))مهن حلهف علهى  :-صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: قهال رسهول هللا  -رضهي هللا عنهه-عن عبد هللا بن مسعود "
ذب  ااجر يقتطاي بياا يماين الصابر ها  التا  يسامونيا يماين النماوس، وهاو كااذب، يحلاف وهاو كاا "((صهبريمين 

متعمد يعارم أناه كااذب، يقتطاي بياا ماال أخياه، أو يثبا  علاى أخياه ماا يعلام أناه بار ء مناه، لاو  مال امرئ مسلم
لام  ااجر يقتطاي بياا ماال ، يع..أن  الن مدين ل االن، أو أاسامأاسم أن  الن سرع وهو يعرم أنه بر ء، أو أاسم 

مهن حلههف علههى )) ه، باادن أخياه المسالم أعااام مان مالااهوأعااام مان هاذا أن يصاا  زلياه شاا ء  ا  بدنا ،امارئ مسالم
نساحل هللا العا ياة، وهاذه  ((يمين صبر يلتت  بها مال امر  مسلم وههو فيهها فهاجر للهي هللا وههو عليهه غضهبان

ألن  ييااا حاق للمخلااوع،   ها  العلام، أعااام مان أن تك ارها  اليماين النمااوس التا  ها  أعااام مان أن تك ار عنااد أ 



َم َثَمًنها  :ونول  ؟يعن  زذا ك ر اإلنسان حق الخالق  ماذا عن حق المخلوع  يَن َيَشَتُروَن ب َعَههد  ّللاه  َوَأَيَمهان ه  }  نَّ الَّذ 
هَرة  َواَل ُيَكله ُمُههُم ّللاهُ  وعياد شاديد علاى مان يتعماد ااتطاا   [( ساور  آل عماران77)] َقل ياًل ُأَوَلئ هَك اَل َخهاَلَ  َلُههَم ف هي اآلخ 

 يحلاف خطاح، وهللا زن  االن يطلاب حق المسلم باليمين الكاذبة، وبعا  النااس تحخاذه العاو  بااإلثم،  ا  أول األمار
 االن أناه تاذكر ياا   الن مبلا كذا ايماة كاذا، ثام ياذكر الن، ثم بعد ذلك يذكر أنه ما حصل  البيعة،  الن يطلب 

حصاا  شاا ء، يتاذكر ثاام يصاار، يعنا  تحخااذه العااو  بااإلثم، ال يريااد أن يتراجااي بعاا   الو د الساالعة  اا  المجلاس أعاا
الناااس عنااده صااالبة بحيااا ال يتراجااي ولااو عاارم الحااق، ياادخ   اا  هااذا الوعيااد، لكاان زذا حلااف علااى رلبااة انااه، 

يتعلااق باه حااق المخلااوع ينلاب علااى اناه أن هااذا حاصا   اا  حقاوع المخلااوع ال يجاوو لااه أن يحلاف، لكاان ماا ال 
وحلف على رلبة ان يجيوه أه  العلم، يجيو أه  العلم الحلف على رلبة الان، ولذا لما جاء المجاامي  ا  نياار 

عليااه الصااال  -نااه ال يجااد، وجاا ء بالطعااام للنباا  : زوأماار باإلطعااام واااال ،وأماار بالصاايام ،رمضااان، وأماار بااالعتق
، طيب ها  عناده يقاين أناه ماا يوجاد ما بين البتييا أه  بي  أ قر منا ود عه زليه يتصدع به، أاسم وهللا -والسالم

ولاذا زذا رلاب علاى اناك  ؟يعن  ه  عنده مسع لجمياي بياو  المديناة أناه ماا  ا  أ قار مناه ؟   المدينة أ قر منه
 أن هذا ال يوجاد أ قار مناه، ووجاد   رصاة ألن يتصادع علياه لاو حل ا  ال باحس، عناد أها  العلام بنااء علاى رلباة

 نعم، عن األشعا.الان، أما زذا كان  ييا ااتطا  حق مسلم  يذه ال يجوو زال مي اليقين، 
قال: كان بيني وبين رجل خصومو في بئهر فاختصهمنا  لهى رسهول هللا  -رضي هللا عنه-عن األشعث بن قيس 

 ذًا يحلهف وال  :قلهي ((شهاهداك أو يمينهه)) :-صلى هللا عليهه وسهلم-فلال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
من حلف على يمين صبر يلتت  بها مهال امهر  مسهلم ههو )) :-صلى هللا عليه وسلم-يبالي، فلال رسول هللا 

 .((فيها فاجر للي هللا وهو عليه غضبان
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

لى رسول هللا قال: كان بيني وبين رجل خصومو في بئر فاختصمنا   -رضي هللا عنه-وعن األشعث بن قيس "
الوساايلة الشاارعية السااتي اء  "((هنههيشههاهداك أو يم)): -عليههه الصههالة والسههالم-فلههال  -صههلى هللا عليههه وسههلم-

البينة على المدع  واليمين على من أنكر، أن  مدع  ها  شيودك، ها  البينة،  ((هنيشاهداك أو يم)) الحقوع 
زذاب يحلف، تبين اين أنه ما عناده شايود  :ال  ((هنييم ))شاهداك أوعليه منكر ما جئ  بالبينة يمينه هو مدعى 
ألناه عارم مان حالاه أناه ال يتاور  عان  " ذًا يحلهف وال يبهالي :قلهي" ه بيناه،  اتجيا  اليماين علاى الخصامما عناد

-صاحيحة مان أن يحلاف بااهلل  زذا كانا  الادعوى أن يحاذر المنكار  -علياه الصاال  والساالم-الحلف،  حراد النبا  
مهن حلهف علهى يمهين صهبر يلتته  بهها مهال امهر  مسهلم )) :فلال" مين صبر يقتطي بيا مال أخياهي -ج  وعال

البينة على المدع ، با  ويد على عمرو سيار  بحضور اثناين، أو رجا  وامارأتين،  "((للي هللا وهو عليه غضبان
متااه الاادين تتجااه عليااه يااحت  بالبينااة يسااتحق، طيااب هااا  البينااة، وهللا مااا عنااد  بينااة، الماادعى عليااه الااذ   اا  ذ

الدنيا كليا ما تقوم مقام يقول:  ال ينك  عن اليمين، المسحلة يعن اليمين، اد يكون المدعى عليه من الور  بحيا 
ن خله يك ينا يمينه، ترد اليماين علاى المادع  أو ال تارد؟ اي ، ما عنده بينةاليمين، وهللا ما أنا بحالف، يحلف هو

الو لجاناااب األااااوى، ماان األااااوى المااادع  اليماااين  اا  النالاااب هااا   اا  ا ((هنااايأو يم))شاااهداك الاان  ماااا  ياااه زال   اا
ألاف بذماة عمارو لا   :وياد يقاول األصا ، لماا حضار وياد وعمارو ه؟ المادعى علياه ألن معااألااوى  ؟المدعى علياه



الو : ما عند  ش ء، األصا  عناده ريال، عمرو يقول اوى األصا  ماا عناده، األصا  باراء  الذماة،  ااأل ؟ماا عناده اا
ن اليمين ما ترد، ما أثب  بينة ما : زجانب األاوى، ولذا يقول بعضيميه، والنالب أن اليمين تكون    المدعى عل

يعنا  ألنه صار    مث  هذه الصور  أاوى،   ومن أه  العلم من يرى أن اليمين ترد على المدع يستحق ش ء، 
ع  أاوى مناه، الادعو  ماا والا  اائماة، واتجيا  المدعى عليه يضعف جانبه، يضعف جانبه  صار المد نكولأن 

قاادار زذاب  اا  ذمتااك شاا ء، لااو كناا  بريئاااب حل اا  وبرئاا ، وال زثاام عليااك، ولااو كااان الم ر ضاا  الحلاافزليااك اليمااين 
 .ال زثم عليك،  قو  جانب المدع   ترد اليمين عليه عند بع  أه  العلم المدعى به ش ء وهيد
رحماه -مي أن اضا  عصره  فال أعلم اائالب برد اليمين على المدع ف :الموطح    -رحمه هللا-ويقول اإلمام مالك 

كلياام يااردون اليمااين، وهاام اضااا  عصااره، هااذا ياادل علااى أن العااالم  ةشاابرميقولااون بيااذا، اباان أباا  ليلااى واباان  -هللا
زذا نكاا  علااى الماادع   ميمااا بلااا ماان العلاام واإلحاطااة ال يمكاان أن يحاايط بكاا  شاا ء، المقصااود أنيااا تاارد اليمااين

وهللا أناا  :المادع  ااال ؟شاهد ويماين ؟طيب ماذا عن الشاهد واليمين ،حصر ((شاهداك أو يمينه)) المدعى عليه
الو ن، يصلع ما عند  زال واحد، طيب ها  الواحد وكم  بيمي اضى بالشاهد واليمين، وعلى  ،ما يصلع؟ يصلع اا

ن، ومان حلاف اا يتوصا  باه زلاى بياان الحاق  ياو بياك  حال ابان القايم يقارر أن البيناة كا  ماا يباين الحاق، كا  ما
الماال يساير  :واد يقاولعلى يمين صبر معناه  يما تقدم، يقتطي بيا مال امرئ مسلم لق  هللا وهو عليه رضبان، 

ماان باااب أولااى أن الااذ  يحلااف علااى القلياا  مااا يسااوى الوعيااد، لكاان الااذ  يحلااف علااى القلياا  يحلااف علااى الكثياار، 
 م.نع يحلف على الكثير،

تحي الشهجرة،  -صلى هللا عليه وسلم-أنه باي  رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن ثابي بن الضحاك األنصاري 
من حلف على يمين بملو غير ااسهالم كاذبهًا متعمهدًا فههو كمها ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وأن رسول هللا 

ولعهن ))وفهي روايهو:  ((يمها ال يملهكولهيس علهى رجهل نهذر ف ،يوم الليامهوبه قال، ومن قتل نفسه بشي  عذب 
 .((ومن أدعى دعوى كاذبو ليتكثر بها لم يزده هللا  ال قلو)) :وفي روايو ((المؤمن كلتله
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

تحهي الشهجرة، وأن رسهول هللا  -صهلى هللا عليهه وسهلم-وعن ثابي بن الضحاك األنصاري أنه باي  رسول هللا "
الحلاف  "((من حلف على يمين بملو غيهر ااسهالم كاذبهًا متعمهدًا فههو كمها قهال))قال:  -وسلمصلى هللا عليه -

والييوديااة  :هنااا ماان حلااف علااى يمااين بملااة رياار اإلسااالم كاذباااب متعمااداب  يااو كمااا اااال، هاا  مقتضااى هااذا أن يقااول
ن لاام ي عاا أو مثاا  مااا النااا بااالطالع زن كااان  عاا  كااذا  يااو ييااو  ؟نعاام ؟والنصاارانية هاا   ؟كااذا  يااو نصااران  د ، واا

زذاب ياراد بياذا ماا ياراد  ،ماا  ا  أحاد ؟والطاالع : ا  أحاد يقاول ؟...والييودياة : زن هذا حلف على يمين بملة..نقول
ن بعضاايم اااد يحلااف بالييوديااة، اااد يحلاااف : زباااليمين ماان معناااه، مثاا  مااا النااا  اا  الطااالع، بعااا  الشاارام اااال

أهاا  أن المعنااى يكااون أن يحلااف بمااا يحلااف بااه أهاا  تلااك الملااة، يعناا   ..،، ولااو النااا بيااذا..اااد يحلااف ،بالنصاارانية
ن المااراد حقيقااة : ززلااى آخااره، زذا النااا ..ويحل ااون بعوياار، النصاارانية يحل ااون بعيسااى ،الييوديااة اااد يحل ااون بموسااى

ذا الناا: زالحلف واليمين النا  اد باه القسام: زن الماراد لايس المار ن الماراد الحلاف بماا يحلاف باه أها  تلاك الاديانا ، واا
ثباتااب،  يكاون مثا  ماا اررنااه  ا  الطاالع، كحناه يقاول نما ما يراد له القسم، وهو تحكيد األمر ن يااب واا زن  عا  كاذا  :واا

 (( يو كماا ااال)) : يو ييود ، زن لم ي ع  كذا  يو نصران ، يريد بذلك الحا والمني كما يريد باليمين، ولذا اال



ن الييودياة تساتحق التعاايم، أو أناه زن لام ي عا  كاذا : زييودياة، يعنا  كماا ااالوال :يعن  الذ  اال ؟  كما االزي
وهاااو أن الحلاااف بالييودياااة  ، يااو يياااود  كماااا ااااال، يياااود ،  يااو نصاااران  كماااا ااااال، وهاااذا ياارجع المعناااى الثاااان 

نماا ياراد باه ماا ياراد بالقسام مان الحاا أو المناي،  ياو كماا اا مان حلاف ))ال، والنصرانية ال يراد منه القسام بيماا، واا
هاو يخبار  ؟كااذب ومتعماد، مان الاذ  ألجااه أن يحلاف ((على يمين بملة رير اإلسالم كاذبااب متعماداب  ياو كماا ااال

 .عن ن سه،  يو كما اال
}  الَّ َمههَن ُأَكههر َه َوَقَلُبههُه ُمَتَمههئ ن  أحياناااب يلجاح زلااى مثاا  هاذا، يكااره علاى مثاا  هاذا، ياادخ   ا  عمااوم  ((كاذبهًا متعمههداً ))
يَمههان  ب    يااو كمااا )) :وكاااذب وعااالم ومتعمااد ورياار ناساا ، مثاا  هااذا يقااول لكاان ال مكااره لااه [( سااور  النحاا 601)] اا 

 .((اال
 كما أنه ال يجاوو لاه أن يقتا  ريارهوالن س ليس  ملكاب لإلنسان،  ((ومن قتل نفسه بشي  عذب به يوم الليامو))

ومهن قتهل )) ،نعامن اس الضارر الحاصا  بقتا  الان س،  رن ساه، والضارر الحاصا  بقتا  النيا ال يجوو له أن يقتا 
امارأ  أسار   ان لتا  ركبا  ناااة النبا   ((نفسه بشي  عذب به يوم الليامو، وليس على رجل نذر فيمها ال يملهك

 ((ولاايس علااى رجاا  نااذر  يمااا ال يملااك)) ؟بالنااااة ذ  ا  عالاتيااونااذر  أن تنحرهااا، زياا -عليااه الصااال  والسااالم-
ولايس علاى رجا  ناذر  يماا )) ؟ هاذا ال تملكاهأو تنذر أن تطلق ووجة  االن ؟ن تعتق عبد  النتستطيي أن تنذر أ

 :يعنا  يقاول وياد لعمارو "((لعهن المهؤمن كلتلهه)) :وفي روايهو" نذراب ال يملكه يك ر ك ار  يمين  إذا نذر ((ال يملك
نطاق عان الياوى، و ا  الصاحيحين كحنه جاء بالسكين وأبان رأسه عن جسده، هاذا كاالم مان ال ي :لعنك هللا، يقول

عنااادنا مشااابه وهاااو اللعااان، ومشااابه باااه وهاااو القتااا  ووجاااه الشااابه  ..،ن وجاااه الشااابه: ز،  إماااا أن نقاااولكاااالم ماااا ألحاااد
التحريم، كا  منيماا محارم، وال يلاوم مسااوا  المشابه بالمشابه باه مان كا  وجاه، وال شاك أن اللعان شاحنه عاايم، مان 

رحمة هللا اد لعنك هللا يدعو عليه بالطرد واإلبعاد عن  :ه كقتله أنه زذا االن السبب    كون: زأه  العلم من يقول
ذا كاان بحاق تساي زذا كاان اعتاداء لان ؟ه، لكان ها  هاذا بحاق أو اعتاداءب دعاؤ جايو  توا ق ساعة استجابة جاب، واا

لعان ))جااء و  )) االعنوهن(( :-علياه الصاال  والساالم-مستحق للعن بحن جاء لعنه    النصاو ، كماا ااال النبا  
حعيااان، أجناااس، أمااا لعاان بلعاان كااذا، جاااء  النصااو  بلعاان بعاا  أجناااس، مااا هااو ولعاان كااذا، و  ((هللا السااارع 
،  إذا كان بنير حق  يو اعتداء    الدعاء  ال يستجاب، ولذا ال يجوو يو معروم حكمه عند أه  العلم المعين 

ذا كاان  ،زذا اساتجيب  ياو بحاقهاذا اساتجابة،  نه اد يستجاب  يطرد من رحمة هللا، يوا اق سااعة: زاول بعضيم واا
ذا كان بنير حق  لن يستجاب ألنه اعتداء  .بحق ال يستحق مث  هذا الوعيد، واا

ويكثارن اللعان،  ذا، والنسااء أكثار أها  النااروعلى ك  حال لعن المسلم حرام، وجاء  النصو  الت  تشادد  ا  ها
كاذبو ليسهتكثر بهها لهم يهزده هللا  ى من أدعى دعو )) :روايو وفي" هذا من أسباب كثر  دخولين النار هذا السبب،

وأناا عناد ، أناا عناد  اساتراحة وعناد  مورعاة،  : أناا عناد  وأناا عناد يستكثر بيا يعن  شخ  يقول "(( ال قلو
وعناد  محاال ، وهاو يرياد أن يتكثاار بياا أماام النااس، هاذا ال يااوال  ا  الاة، لام ياوده هللا زال الااة،  ،وعناد  ايال 

الجواء من جنس العم ، وا  مث  هذا  يمن يدع  أنه يعم  أعمال صالحة، ب  من باب أولى، أو ا   ،وبة لهعق
وهاو ماا اارأ ال ألاف وال اارأ أل اين مجلاد، أو اارأ كاذا، اارأ ألاف مجلاد،  ،   مث  هاذا مان يادع  أناه يح ا ، أو ي يام

الم حااديا،  بااذلك زال الااة، يح اا  عشاار  آه هللانصااف األلااف، وال ربااي األلااف، يريااد أن يتكثاار بااين الناااس لاام يااود



عشرين ما هو بصحيع، وهو كاذب    هذا لم يوده هللا زال الة، ب  يضاعه مان أعاين النااس، بادالب مان أن يحااول 
 كالبس ثوب  وور، نعم. بس بما لم يعط  ر ي رأسه بينيم، المتل

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 : النذرباب

قال: قلي يا رسول هللا  ني كني نذري في الجاهليهو أن أعتكهف ليلهو،  -هللا عنه رضي-عن عمر بن الختاب 
 .((بنذرك ف وف  )) :يومًا في المسجد الحرام، قال :وفي روايو

زلوام المكلف ن سه شيئاب لم يكن ملوماب به    الشر ، سواء كان هذا الملتوم به منجاو أو معلاق، منجاواب كاان  :النذر
نااه ال ))ز: و االلتااوام جاااء النياا  عنااه، كمااا ساايحت   اا  الحااديا الالحااق، نيااى عاان النااذر واااالأو معلقاااب، النااذر وهاا

نما يساتخرج باه مان البخيا  جااء النيا  عناه، وجااء جااء  النيا  عناه، وجااء مادم الو ااء بالناذر،  ((يحت  بخير، واا
يجا وجااء ذماه وأناه زنماا  ((يطعاهمان ناذر أن يطياي هللا  ل)) اب الو ااء باه، يجاب الو ااء بالناذرمدم من ي ا  باه، واا

ن هاااذا بااااب مااان العلااام ررياااب، لمااااذا؟ ألن الوساااائ  لياااا أحكاااام : زيساااتخرج باااه مااان البخيااا ، ولاااذا ااااال الخطااااب 
ال رريااب وال  :المقاصااد، وهااذا الوساايلة مذمومااة، والمقصااد محمااود،  يااذا باااب ماان العلاام رريااب، وبعضاايم يقااول

 .يذا رير هذاوالمحمور به الو اء بالمنذور،   هذا الباب ليس بنريب، المني  عنه النذرش ء، 
: المسهجد الحهرام، قهاليومهًا فهي  :وفهي روايهو ،يا رسول هللا  ني كني نذري في الجاهليو أن أعتكف ليلو :قلي"

م الرجاا  بعينااه علااى اباا  اإلسااالم علااى المسااتوى العااام، أو مااا كااان اباا  زسااال الجاهليااة مااا كااان "((بنههذرك ))فهه وف  
ى عادم لاووم الصايام لصاحة يساتدل بياذا مان يار  " ني كني نذري في الجاهليو أن أعتكف ليلو" المستوى الخاا 

علياه الصاال  -ألن اللي  ليس محالب للصيام، ومنيم من يشتر  الصيام لصحة االعتكام، وأن النبا   االعتكام 
الشير ثالثين ليلة معناه بحياميا،  :لم يعتكف زال صائماب، والليلة تطلق على اليوم بليلته كامالب،  إذا ال  -والسالم

ناه أعتكاف ليلاة، ناذر أن يعتكاف : زيقاول : زن االعتكام ال يلوم معه الصاياميوماب،  من يقول :ولذا جاء    رواية
عليااه الصااال  -النباا   :باا  يشااترطه لصااحة االعتكااام يقااول س محااالب للصاايام، وماان يوجااب الصاايامليلااة واللياا  لااي

الماراد بيومياا الاذ  هاو محا  الصايام  عان هاذا الحاديا باحنماب، والمراد بالليلة يجياب لم يعتكف زال صائ -والسالم
باادلي  الروايااة األخاارى، وعلااى كاا  حااال لااو حصاا  اعتكااام ليلااة ماان رااروب الشاامس زلااى طااو  ال جاار ماان رياار 

هااذا طااول المكااا، و  ،ألن المااراد باالعتكااام  اا  اللنااة اللااووم والمكااا  الصاايام كمااا هااو األصاا   صااع االعتكااام
اعتكاام لناو  أو شارع ؟ لناو  باال زشاكال، لكان جااء الحاا هاو لكان ها   ، يو اعتكاام حص  منه طول مكا

، ومجرد ال ع  ال يادل علاى -عليه الصال  والسالم-على االعتكام والترريب  يه، ولم يقرن بصيام زال من  عله 
 .صياممن أه  العلم االعتكام من رير  االشترا ، ولذا يصحع جمي

وجاااء أيضاااب:  [( سااور  اإلنسااان7)] }ُيوُفههوَن ب النَّههَذر   ر مثاا  مااا ذكرنااا جاااء النياا  عنااه وجاااء األماار بالو اااء بااهلنااذ ا
هااذا ياادل علاااى أن الو اااء بالنااذر يعنااا  بعااد انعقاااده مااان كااا   ((ماان ناااذر أن يطيااي هللا  ليطعااه)) ((بنااذرك ))أوم  

ن   نعم. المرروب عنيا،كان عقده من األمور األمور المطلوبة المرروب  ييا، واا
نه  )) :أنه نهى عن النذر، وقال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 

نما يستخرج به من البخيل  .((ال ي تي بخير، واي



هللا   ىصاام ، زن شاا زن نجحاا ماان العلماااء ماان ي اارع بااين النااذر الااذ  يعلااق علااى أماار مطلااوب لإلنسااان، يعناا  
، وهاو الاذ  زنماا يساتخرج باه مان هاذا هاو الاذ  جااء النيا  عناه :صلي ، زن ادم رائب  تصدا ، يقولمريض  

، هذه معاوضة، هذا بخي  ذا، لكان شاخ  ابتاداء ذ  ال يصل  زال زذا حص  له مطلوبهالبخي ، هذا الشخ  ال
، نااذر أن ذر أن يطيااي هللااااد ال تطاوعااه، ناا العبااادا ، ن سااه بنياار هااذا اإللااواموماان باااب أن يلااوم ن سااه بشاا ء ماان 

وأنياا أثار   ا   ،ألن المعاوضة ااد يكاون  ا  ذهان اإلنساان أن  يياا ماراد  للقادر يصوم شير من رير معاوضة 
 ياذا هاو ن هللا زنماا شا اه مان أجا  أن يصاوم، لياذه المعاوضاة، القدر، زن ش ى هللا مريض  صم ،  كحنه يارى أ
ن البخي ، لكان شاخ  ماا هاو بخيا  يتصادع، وخشا  علاى ن ساه الذ  جاء الني  عنه، وهو الذ  يستخرج به م

الالم يتصدع ك  شير بحلف، وهاذا ديدناه وعادتاه، هاذا بخيا  و ور، يعن  ن تر  مواف راتبه خمسة آمن ال ت  اا
هذا ليس ببخي ، ثم أراد أن يلتاوم بياذا، ويلاوم هلل علياه أن يتصادع مان كا  شاير باحلف، هاذا األصا   ؟رير بخي 

ذا ليس   يه معاوضة أيضاب،  ال يتجه زليه النذر وهاو المحماود، وهاو الماحمور بو ائاه، الاذ  جااء ليس ببخي ، وه
وال يدخ     الحاديا الاذ   ياه حاديا عباد هللا بان عمار أناه نياى عان الناذر، وأماا ماا  ياه مدم الذين يو ون به، 

 أناه زن أرتااب شخصااب صاام شايراب، مني  عنه، بعضيم يريد أن يلوم ن سه بما ألوم به، ينذر مثالب المعاوضة  يو 
ال مااا يعو هاذا النااذر يعيناه علااى تاارك المحارم  مان المحرمااا ، أو زن هااو تائاب مااثالب ماان ه، زن  عاا  كااذا ناينااه؟ يعياا

هلل علياه زن عااد زلاى الادخان  :وااال هللا عليه بالتوبة النصوم وتركاه معصية زن عاد زلييا كان يشرب الدخان من  
المااحمور، وأثاار عاان بعاا   عاا  ه علااى تاارك المحاااور، واااد ي علااه لالسااتعانة بااه علااى أن يصااوم، مثاا  هااذا يعيناا

ناذر ناذراب آخار   النيباة، الادرهم حاضار،  سايل  علا :يقاولالسلف أنه نذر أناه زن ارتااب شخصااب تصادع بادرهم، 
عليااه ماان هااذه حالااه، ماان ينتاااب الناااس، تاارى تشااق ساايما م أنااه زن أرتاااب شخصاااب صااام يوماااب، والصاايام شاااع، ال

: لماا ناذر العبادا ، الذ  يرس  لسانه على ايخرين تكاون العباادا  مان أشاق األماور علياه، وهاذا مجارب،  يقاول
مااا ارتاااب شخصااب يصااوم يوماااب اساتعان بالصاايام علااى تاارك النيباة، والصاايام عباااد  تادعو زلااى التقااوى، وماان أناه كل

يَن آَمُنههوَا ُكت ههالتقااوى تاارك النيبااة،  ههن َقههَبل ُكَم َلَعلَُّكههَم َتتَُّلههوَن }َيهها َأَيَههها الَّههذ  يَن م  ههَياُم َكَمهها ُكت ههَب َعَلههى الَّههذ   َب َعَلههَيُكُم الصه 
))مان لام ياد  ااول  لكناه الصايام المح اون عان المحرماا  يو من خير ماا يعاين علاى التقاوى،  [( سور  البقر 691)]

 .((  طعامه وشرابهد ليس هلل حاجة    أن ي الوور والعم  به
نما يستخرج به من البخيل)) : ى عن النذر وقالأنه نه" لان يتصادع زال  يعن  هذا بخيا  "((نه ال ي تي بخير، واي

شك أناه بخيا ، ومثا  هاذا  أن نجع، ولن يتصدع زال زن ش ى هللا مريضه، وال يتصدع زال زذا ادم رائبه، وهذا ال
 يذم  عله، نعم.

تمشهي  لهى بيهي هللا الحهرام حافيهو، فه مرتني أن  قهال: نهذري أختهي أن -رضهي هللا عنهه-عن علبهو بهن عهامر 
 .((ولتركب ))لتمش   :ه، فلالتفاستفتي -صلى هللا عليه وسلم-استفتي لها رسول هللا 

قهال: نهذري أختهي أن تمشهي  لهى بيهي هللا الحهرام، فه مرتني أن  -رضهي هللا تعهالى عنهه-عن علبو بهن عهامر "
: أييماا أ ضا  الحا  أوالب  "((ولتركهب ))لهتمش   :ه، فلهالتفاسهتفتي -صلى هللا عليه وسلم-أستفتي لها رسول هللا 

الو راكب  الو : أناا وهللا ود  أمشا  لمكاة، نعم أن  مثالب  ا  أاصاى الشامال، تقاول ؟ماش  اا أركاب أييماا أ ضا ؟  اا
 ؟نعم



 ........تالب:
 ؟المش 

 تالب:........
ن ف ي النَّاس  ب اَلَحجه  َيَ ُتوَك ر َجااًل َوَعَلى ايية زنما ح  راكباب، و    -عليه الصال  والسالم-الركوب ألن النب   }َوَأذه 

ا كاان وما -علياه الصاال  والساالم- قادم الرجاال علاى الركباان،  مان ناار زلاى  علاه  [( ساور  الحاا 77)] ُكله  َضام رم 
 :ن  اا  اييااة اااالالحاا  راكباااب أ ضاا ، وماان نااار زلااى تقااديم الرجااال علااى الركبااا :اااال هللا ليختااار لااه زال األ ضاا 

تمشا  وحا ياة، طياب تعبا   "نذري أختي أن تمشي  لى بيي هللا الحرام حافيو" :يمش  أ ض ، نعود زلى مساحلتنا
يعن  بع  الناس ما يحسب العوااب،  ليوم ن سه  "-صلى هللا عليه وسلم-ها رسول هللا ف مرتني أن أستفتي ل"

 -صهههلى هللا عليهههه وسهههلم-تني أن أسهههتفتي لهههها رسهههول هللا فههه مر " م ثااام  اا  النياياااة يتاارك، ماااا يسااتطييبنياار الو 
يعن  تو   بنذرها بالمش ، ولو لم يكن جميي الطريق، ثم لتركب يعنا  زذا  "((ولتركب ))لتمش  ه، فلال: تفاستفتي
يعنا  علاى اادر التعاب وعلاى اادر المشاقة،  ((أجارك علاى اادر نصابك))مسحلة وها  أن المشاقة جااء  يياا ، تعب 
زذا  تضتيا العباد  أجر علييا اإلنسانأو أنيا مقصود  تبعاب لعباد   إذا اا قصود  اصداب شرعياب لذاتيامشقة م ي  ال
بادلي  لاو أن شخصااب أراد أن  ،الثاان  هاو الاذ  تادل علياه األدلاةنعام  ؟العباد  ماا ياؤجر عليياا اإلنساان تقتضيالم 

لماااذا ال يصااير  ن الريااا  ومكااة ثمانمائااة كيلااون باايأنااا أريااد أن أحاا  وباادالب ماان أن يكااو  :يحاا  ماان الريااا   قااال
ن بعااد اصااد ساايار  رياار مريحااة،أل ااين كيلااو، أروم عاان طريااق تبااوك علااى الساااح  علااى مكااة، مشااقة أو علااى  ، واا

جما ، أو  ا  حار شاديد مان ريار تكيياف، أو  ا  بارد شاديد مان ريار تد ئاة، و اتع النوا اذ هاذه مشاقا ، لكان ها  
 -جا  وعاال-عن تعذيبه ن سه لننا ، هللا  -ج  وعال-زن هللا  ؟سه بيذه الطريقةالشر  يحمر اإلنسان أن يعذب ن 

 ال تكون المشقة مطلوباة وال  لم تكن العباد  تتطلب هذه المشقة،ال لتعذيبيم، هذا زذا  شر  العبادا  رحمة بالعباد
يههه     تتطلااب يااؤجر علييااا اإلنسااان، لكاان زذا كاناا  العباااد    ِ ههِّه  اأَلنُفههس  }لَّههَم َتُكوُنههوَا َبال  نعاام  [( سااور  النحاا 7)] الَّ ب ش 

تطلاب مشاقة،  ياؤجر ألن الحا  يتطلاب هاذه المشاقة، الجيااد ي ((أجرك على اادر نصابك))يؤجر علييا، ولذا جاء 
 .، نعمألن هذه المشقة تتبي عباد ، ويثب  تبعاب ما ال يثب  استقالالب  على ادر المشقة 

صههلى هللا عليههه -أنههه قههال: اسههتفتى سههعد بههن عبههادة رسههول هللا  -امههرضههي هللا عنه-عههن عبههد هللا بههن عبههاس 
قضههه اف)): -صههلى هللا عليههه وسههلم-توفيههي قبههل أن تلضههيه، قههال رسههول هللا  فههي نههذر كههان علههى أمههه -وسههلم
 .((عنها
رسول هللا  -سيد الخاورج- أنه قال: استفتى سعد بن عبادة -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عباس ف :يقول
يعنا  بقا   ا  ذمتياا ديان ألن الحقاوع المالياة تبقاى دياون  ا   "في نهذر كهان علهى أمهه - عليه وسلمصلى هللا-

كالك اارا  والناذور، أو كانا  مان حقاوع العبااد،  اإذا ماا  الميا   -جا  وعاال-الذمة، سواء كان  مان حقاوع هللا 
ة بالتركاة، يعنا  زذا تارك تركاة،  إناه مان الحقاوع المتعلقا أو ألحاد مان خلقاه -ج  وعاال-و   ذمته حق مال  هلل 

باي الحناو   :قولييو، يوجد حنو  وك ن، وهو مطلوب ن الحقوع المتعلقة بيا خمسة، أول هذه الحقوع مؤنة التج
الحقوع المتعلقة بعين التركة كالدين الاذ   ياه رهان،  :الحق األول مؤنة التجييو، والثان  ،ال ؟والك ن وسدد الدين

وحقااوع العباااد، ال بااد أن تساادد هااذه  ركحقااوع هللا ماان ك ااارا  ونااذو متعلقااة بذمااة المياا ، الحقااوع ال :الحااق الثالااا



الحقوع اب  الوصية، واب  اسمة التركة، ثم بعد ذلك الوصية، ثم يقسم البقية الذ  هو التركة، هذه تو ي  وعلييا 
صهلى -ال رسهول هللا في نذر كان على أمه توفيي قبل أن تلضيه، قه" ، نذر  أن تصومنذر، نذر  أن تتصدع

 ))مان ماا  وعلياه صاوم ((حا  عان أبياك)) :اال زن  ريضة هللا أدرك  أب  "((فاقضه عنها)) :-هللا عليه وسلم
أو  ؟ه  ما وجب  ا  أصا  الشار  يقبا  النياباة  يصاام عناه أه  العلم يختل ون    هذا الصيامو  ((صام عنه وليه

ن ؟أحد عن أحد : مث  الصال  ال يصل هذا نقول ما الذ  يقضاى ماا أوجباه اإلنساان علاى ن ساه بالناذر كماا هاو واا
بان تيمياة وابان القايم، أناه ال يقضاى ماا وجاب  ا  أصا  الشار  مان امعروم عند الحنابلة، ويرجحه شيخ اإلسالم 

  تحاا ، نااذر  نااذر كااان العبااادا  البدنيااة، زنمااا يقضااى مااا أوجبااه اإلنسااان علااى ن سااه، هااذه ااضااه عنيااا، سااواء 
ال ش ء من هذا، لكن نذر  أن تصل و ل صداة تصوم، نذر  ما ال يصال ، الصاال  ال تقبا   ،ال ؟تصل  عنيا اا

 .لنيابة، نعما
يا رسول هللا  ن من توبتي أن أنخل  من مالي صدقو  لهى هللا  :قال: قلي -رضي هللا عنه-عن كعب بن مالك 

لى رسوله، فلال رسول هللا   .((الك فهو خير لكأمسك عليك بعض م)) :-صلى هللا عليه وسلم-واي
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  ،نعم
شاكر هاذه كعاب بان مالاك هاذا أحاد الثالثاة الاذين خل اوا، ثام تااب هللا علاييم، يرياد أن ياؤد   "عن كعهب بهن مالهك"

يعنا  جاوء مان تاوبت ، أو للداللاة والبرهاان علااى  "يها رسهول هللا  ن مهن تهوبتي :فللهي" النعماة، شاكر اباول التوباة
"مههن  يعناا  كاا  مالااه "أن أنخلهه  مههن مههالي"علااى هااذه التوبااة التاا  ابليااا  -جاا  وعااال-تااوبت  أو لشااكر هللا صاادع 

لههى  عليههه الصههالة -فلههال " كي مااا شاااء -عليااه الصااال  والسااالم-يجعلااه النباا   "رسههولهمههالي صههدقو  لههى هللا واي
-ر ذلاك للنبا   جااء ياذكأراد أن يتصادع  كعاب بان مالاك "((أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)) :-والسالم

نخلع  وانتيي ، أن أنخلي،  كحناه جااء يستشاير النبا  : اما اال " ن من توبتي أن أنخل " -عليه الصال  والسالم
التصدع والخروج من المال بالكلية، أراد سعد بان  ((بع  مالك كأمسك علي)) : قال له -عليه الصال  والسالم-

زناك )) :-علياه الصاال  والساالم-س له زال ابنة واحد ،  قال لاه النبا  أب  واا  أن يتصدع بماله لما مر  ولي
علااى كاا  حااال أبااو بكاار تصاادع بجميااي مالااه،  ((زن تااذر ورثتااك أرنياااء خياار ماان أن تااذرهم عالااة يتك  ااون الناااس

وأعطاااه ايمتااه،  ااال شااك أن الناااس  -عليااه الصااال  والسااالم-باعااه النباا   الااذ  أعتااق العبااد لاايس لااه مااال رياارهو 
تقب  اوتون، الناس مناول،  من كان  منولته بحيا يقوى على الخروج من جميي ماله، ويعتمد على هللا    مسيت 

وعان تك اف النااس عنااده مان اليقاين والتوكا  مااا  ،حياتاه، ويتوكا  علياه، ويصابر عاان الشاكوى، وعان ساؤال الناااس
يب  يتصدع بجميي ماله ثم يا مسلمين، هذا مث  أب  بكر، لكن الذ  حالته أا  من هذا،  :يعينه على ذلك، نقول

 :يا محسنين، أو يب  يتحدا بالمجالس أنا وهللا تصدا ، أنا  عل ، ال ياا أخا  ال تتصادع، خا  مالاك لاك، أااول
والصابر علياه ماا يعيناه علاى  -ج  وعاال- الناس يت اوتون،  من كان عنده من اليقين وصدع االعتماد على هللا 

ع بجميي ماله، لكن زذا كان  حاله ال تقوى على ب  بكر، أجاو له العلماء أن يتصدالصبر  يذا حاله مث  حال أ
-ألن النباا   ك هاو األ ضا  بالنساابة لساائر النااس مثا  هاذا،  مثا  هااذا يمساك علياه بعاا  مالاه، ماي أن اإلمسااا

اءه عالاة أوصى كعب بن مالك، ووجه ريره أن ال يتصدع بجميي ماله  يبقاى هاو ومان ور  -عليه الصال  والسالم
ذا  علاى الناااس، يبقااى أناه زذا تصاادع بجميااي مالااه  ا  مرضااه المخااوم لايس لااه ذلااك، لاايس لاه أكثاار ماان الثلااا، واا



زنماا بقادر الثلاا وهاو الاذ   عرم بالقرائن أنه تصدع بجميي ماله أنه يريد حرمان الورثاة ال تن اذ وصايته وال وا اه
 .وما عدا ذلك ال ين ذ يملكه

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ، نبينا محمدى عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك عل


